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„Kształtowanie się ośrodków władzy – listopad
1918 – luty 1919” – dziesiąta belwederska debata
historyków – 22 stycznia 2019
Dyskutowali prof. Robert Litwiński, prof. Waldemar Kozyra,
prof. Janusz Mierzwa, prof. Przemysław Hauser oraz prof. Jerzy
Pająk. Moderator dyskusji: prof. Włodzimierz Suleja. Debatę
rozpoczął prezes IPN dr Jarosław Szarek
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We wtorek 22 stycznia 2019 roku w Belwederze odbyła się dziesiąta debata
historyków pt. „Kształtowanie się ośrodków władzy – listopad 1918–luty 1919”.

Jesienią 1918 roku rozpoczął się proces budowy odradzającego się państwa polskiego.
Tworzyły się lokalne ośrodki władzy – w Krakowie, Cieszynie, Przemyślu, Poznaniu
i walczącym Lwowie. Pojawił się też, konkurencyjny wobec Rady Regencyjnej, rząd ludowy
w Lublinie. Sytuacja zmieniła się po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga. To właśnie
tych wątków dotyczyła kolejna debata historyków w Belwederze.

Wśród prelegentów byli: prof. Robert Litwiński, prof. Waldemar Kozyra, prof. Janusz
Mierzwa, prof. Przemysław Hauser oraz prof. Jerzy Pająk. Moderatorem dyskusji był prof.
Włodzimierz Suleja. Debatę rozpoczął Prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Zapis transmisji na kanale IPNtv:

 

„Debaty Belwederskie” to cykl spotkań, organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej oraz
Kancelarię Prezydenta RP, podczas których przypomnieliśmy kluczowe wydarzenia prowadzące
do naszej niepodległości i odrodzenia polskiej państwowości.  

Relacje z poprzednich debat:

„Milowy krok ku wolnej Rzeczypospolitej” – debata w Belwederze o Akcie 51.
listopada
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„Drogi do Niepodległej – kontekst międzynarodowy” – druga debata historyków w2.
Belwederze

„Nie tylko Dmowski i Paderewski (polska akcja dyplomatyczna 1914–1918)” –3.
trzecia debata historyków w Belwederze

„Nie tylko Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” – czwarta debata belwederska4.
historyków 

„Przede wszystkim Legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” – piąta debata5.
belwederska historyków 

„Przede wszystkim Legiony…”, część II – szósta debata belwederska historyków6.

„Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata belwedersk historyków 7.

„Wkład Kościoła w odbudowę Niepodległej” – ósma debata historyków w8.
Belwederze 

„Sto lat z tysiąclecia. Drogi do Niepodległej” – dziewiąta debata historyków9.

Drogi do niepodległości – „Rzeczpospolita – Plus Minus”
Dodatki zawierają m.in. relacje z cyklu debat historyków w Belwederze  
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